Aanvraagformulier
Recht op Inzage
Door het invullen van dit formulier ontvangt u een overzicht van al uw leningen die door aangesloten kredietverstrekkers
bij Stichting BKR zijn geregistreerd. Recht op Inzage is een momentopname die u eens per jaar kosteloos kunt aanvragen.
Stichting BKR is geen overheidsinstelling en mag daarom geen gebruik maken van het BSN. Om uw gegevensoverzicht te
kunnen samenstellen vragen we u hieronder uw persoonsgegevens in te vullen. We hebben minimaal de verplichte velden
nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen. Bij een onvolledige of onleesbare aanvraag ontvangt u per mail een afwijzing.

Persoonlijke gegevens (verplicht om in te vullen)
Voorletter(s)
Voornamen voluit
Voorvoegsel
Geboortenaam
Geslacht

Man

Vrouw

Geboortedatum

Huidig adres:
Straatnaam + Nummer
Toevoeging
Postcode + Woonplaats
Land
E-mailadres

Aanvullende informatie (verplicht om in te vullen voor spoedige afhandeling van uw aanvraag)
Roepnaam

Vorig adres:
Straatnaam + Nummer
Toevoeging
Postcode + Woonplaats
Land
Geboortenaam (ex-)partner
Telefoonnummer

Kopie van uw geldig legitimatiebewijs toevoegen
(verplicht, kruis aan welk legitimatiebewijs u toevoegt)
	Paspoort
Nederlandse identiteitskaart (beide kanten)
ID-kaart of paspoort uit een EU-land
Nederlands vreemdelingendocument
Rijbewijs (beide kanten)

Handtekening aanvrager (verplicht)

Aanvraagformulier
Recht op Inzage
Instructies aanvraagformulier
1.

Vul het formulier volledig in. Schrijf in blokletters en gebruik een zwarte of blauwe pen.

2.

Voeg een kopie van uw legitimatiebewijs toe.
Waarom kopie legitimatiebewijs?
BKR vraagt om uw legitimatiebewijs om er zeker van te zijn dat de gegevens alleen aan u worden
verstrekt. We controleren of uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, geboortedatum,
geldigheidsdatum en handtekening) op uw legitimatiebewijs overeenkomen met het ingevulde
aanvraagformulier.
Hoe kunt u kopie ID aanleveren?
U heeft het recht om uw BSN en pasfoto onzichtbaar te maken op de kopie legitimatie die u aan ons
verstrekt. BKR mag geen BSN nummer vastleggen. Mochten wij toch deze gegevens ontvangen dan
doen we er niets mee.

3.	Opsturen
Stuur dit formulier en uw kopie van uw legitimatiebewijs per post naar Stichting BKR, T.a.v. Recht op Inzage,
Postbus 6310, 4000 HH Tiel. Voeg beide documenten in een envelop en plak een postzegel.
Kosten van postzegel en eventuele kopieën zijn voor eigen rekening.

Afzender
Naam, postcode
huisnummer
Stichting BKR
T.a.v. Recht op Inzage
Postbus 6310
4000 HH Tiel

4.	Reactie
U ontvangt het Recht op Inzage binnen de wettelijke termijn van 28 dagen op papier via de post thuis.
Stichting BKR gebruikt de door u aangeleverde gegevens bij het samenstellen van uw gegevensoverzicht.
Bij een onvolledige aanvraag ontvangt u per mail een afwijzing. U kunt geen vragen of andere opmerkingen
toevoegen op dit formulier. Deze worden niet in behandeling genomen. Voor meer informatie ga naar bkr.nl.
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